
Vážení čtenáři, již počtvrté máte možnost začíst se do Jezdeckého zpravo-
daje. Těší nás rostoucí zájem nejen ze strany čtenářů, ale také partnerů, bez nichž 
bychom nemohli tento bulletin vydávat. To samé platí o stolním Jezdeckém kalen-
dáři, který bude ZDARMA k odběru na řadě míst po celé ČR během prosince 2016 
a prvních měsíců roku 2017. Vedle prodejen jezdeckých potřeb bude k mání i při zá-
vodech Zimního Jezdeckého poháru. Zpravodaje a kalendáře nabízíme k distribuci 
také při jezdeckých plesech a galavečerech. Neváhejte nás kontaktovat!
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Bengtsson poprvé vítězem 
Global Champions Tour

Carlos vítězem 
předvýběru SCHČT  
v Herouticích

Poprvé v kariéře dokázal švédský jez-
dec Rolf-Göran Bengtsson vyhrát ce-
loroční bodování prestižní série Lon-

gines Global Champions Tour. Bengtsson 
v sedle hřebce Casalla zvítězil v sezóně ve 
třech Velkých cenách včetně finálové sou-
těže v Dauhá.

Rolf-Göran Bengtsson přicházel do po-
slední Grand Prix série LGCT, která se kona-
la v  Dauhá v  sobotu 5. listopadu, jako lídr 
celoročního bodování. Na druhé příčce byla 
s nepatrným odstupem dvojnásobná vítězka 

Ve dnech 11. – 12. listopadu se v  He-
routicích konal X. ročník předvýběru 
hřebců do plemenitby SCHČT. Vítězem 

se stal německý sportovní kůň Carlos po 
Cheetano z matky Easy majitele Uwe Her-
chera. Druhé místo obsadil 67/85 Cody (o: 
1850 Cannavaro, m: 68/36 Saint Promise), 
který je stejně jako třetí umístěný 69/163 
Cornet Cassini HF (o: 1605 Cascar, m: Cor-
lenska HF) a  čtvrtý v  pořadí 54/987 Can-
nor (o: 1850 Cannavaro, m: 54/525 Ornella) 
v majetku ZH Tlumačov. Pátou pozici obsa-
dil 18/440 Guiro (o: 1053 Guidam Sohn, m: 
Ramara), jenž patří ZH Písek. Ze 14 předve-
dených hřebců ročníku 2014 bylo vybráno 
10 jedinců.  Mezi staršími komise vybrala 
Babylona van Lange Weeren (o: Rhodium, 
m: Sarita van Lange Weeren) a  také 2015 
Tarzana (o: Libero H, m: Feminka). 

 Poté, co od pořadatelství Světových jez-
deckých her 2018 odstoupil kvůli potížím 
s  financováním pořadatel v  kanadském 

Bromontu, rozhodlo Byro FEI, že se tato vrcholná 
akce odehraje v září 2018 v Tryonu ve Spojených stá-
tech amerických.  

 Během posledního říjnového víkendu se 
účastnila česká ekipa závodů CSI v  Lin-
ci. Mezi výrazné úspěchy patřila zejmé-

na dvě rámcová 1. místa Aleny Gasperl v soutěžích 
do 135 cm a vítězství Aleše Opatrného s VDL Fakirem 
v soutěži Gold Tour do 145 cm.   

 Osmička českých reprezentantů zamířila 
do Strzegomi (POL), kde se 14. – 16. 10. ko-
naly mezinárodní závody ve všestrannos-

ti. Nejvyšší tříhvězdovou úroveň absolvoval Martin 
Maivald s klisnou Gombou, a soutěž formátu CCI3* 
dokončil na 20. místě.

Vítěz předvýběru Carlos. Foto Josef Malinovský

Rolf-Göran Bengtsson a Casall. Foto Stefano Grasso / LGCT

 Zuzana Zelinková absolvovala ve dnech 
11. – 13. 11. závody CSI2* ve Wr. Neustad-
tu. Dařilo se jí především s mladými koň-

mi, s kterými předvedla několik bezchybných výko-
nů. Mítink uzavřela vítězstvím v sedle Caliry T v CSIYH 
pro pětileté koně. 

 Skvělou 4. příčku obsadila 22. 10. dvojice 
Lucie Škábová a Sahar v mezinárodním 
vytrvaleckém závodu na 2 x 101 km v ital-

ském Travagliatu. V Itálii se vedlo i Petrovi Jadlovské-
mu, který o dva týdny později vyhrál s klisnou Rachel 
CEI1* San Canzian Isonzo. 

 Podzimní série třech mezinárodních zá-
vodů CSI2* ve španělské Olivě se ve 
dnech 18. – 30. 10. účastnila Emma de 

Moussac. Dařilo se jí zejména v soutěžích pro mladé 
koně CSIYH. Grand Prix pak zajela s Divou s 1 trest-
ným bodem a skončila čtrnáctá.

 Mezinárodní drezurní seriál Donau Bohe-
mia Trophy vyvrcholil při finále ve Weiker-
sdorfu ve dnech 15. – 16. 10. Česko skvěle 

reprezentovali zejména Michal Knoflíček s Dublinem 
a Eva Vavříková s klisnou Belle-Ennie, kterým se po-
dařilo celkem třikrát zvítězit.

 Ve dnech 3. – 6. 11. se v  Michalowicích 
konalo CSI, jehož se účastnila trojice 
českých jezdců. Po několika výborných 

výsledcích Aleše Opatrného a Marka Kluse v rámco-
vých soutěžích se v Grand Prix blýskl druhý jmenova-
ný, když v sedle Carisona nenašel přemožitele.  

 Česká reprezentantka Anna Kellnerová se 
ve dnech 11. – 13. 11. zúčastnila výborně ob-
sazeného CSI3* v  Maastrichtu. Mezi pěk-

nými výsledky se vyjímalo 4. místo v  sobotní stopa-
desátce, kdy Kellnerová s Classicem předvedla jednu 
z pouhých čtyř čistých jízd. 

KRÁTCE  ......................................................................................................................................

okruhu Edwina Tops-Alexander (AUS). Jenže 
poté, co Tops-Alexander s  dvěma chybami 
nepostoupila ani do druhého kola rozhodují-
cí soutěže, a Bengtsson naopak předvedl dvě 
čisté jízdy, bylo jasné, že hattrick se Austra-
lance nepodaří. Švédský jezdec navíc v sedle 
fenomenálního hřebce Casalla ASK předvedl 
výborný výkon i v rozeskakování a třetím ví-
tězstvím v sezoně LGCT si zajistil celkové pr-
venství v žebříčku. Australská jednička v něm 
udržela druhé místo, třetí příčku obsadil ně-
mecký jezdec Christian Ahlmann.



MS všestranných mladých 
koní s trojicí Čechů

Do francouzského Lion d´Angers se letos 
vydala početnější česká ekipa než předešlé 
roky. Mistrovství světa mladých koní se kona-
lo ve dnech 20. – 23. října v tradičním místě 
za účasti Miloslava Příhody, Gabriely Slavíko-
vé a Roberta Pokorného. V šestileté kategorii 
si pro nejlepší výsledek nakonec dojel Robert 
Pokorný s klisnou Floor. Vrcholnou soutěž pro 
mladé koně dokončili na 21. pozici s 59,1 body 
na kontě. Jen o dvě příčky níže se umístila Ga-
briela Slavíková a Ronaldo (61,2). Miloslav Pří-
hoda měl koně do obou věkových kategorií 
(6 a 7letí). Po skvělých výkonech během celé 
sezony se mu však ve Francii nedařilo a ani 
s jedním koněm nedokončil.

České úspěchy v čele 
s Hábovou na CDI-W Zakrzów

Šestičlenná ekipa českých drezurních 
jezdců se výrazněji prosadila při listopadovém 
výjezdu (4. - 6. 11.) do Polska na CDI-W Zakrzów. 
Nejlepší a stabilní výkony podala v malé run-
dě při CDI3* Tereza Hábová s koněm Djazz F, 
která si odvezla ze tří startů dvakrát druhé 
a  jednou první místo. Dobré výkony českých 
reprezentantů tentokrát stačily ve většině pří-
padů na kvalifi kaci do nedělního küru. V něm 
skvělou perspektivu pro rok 2017 ukázala Eva 
Vavříková s Belle Ennie, když v neděli mezi ju-
niory získala dokonce více jak 71 %. 

Dvakrát západoevropský 
Světový pohár v drezuře

Sezóna 2016/2017 drezurního Světového 
poháru v rámci Západoevropské ligy FEI za-
čala v dánském Odense 21. – 23. října. Obě 
úlohy, jak Grand Prix, tak Grand Prix Kür ovlá-
dl španělský reprezentant Severo Jesus Ju-
rado Lopez na koni Lorenzo. Vyšší známku 
v hodnotě 82,060 % si vysloužil za volnou se-
stavu. Druhé kolo hostil o týden později Lyon, 
kde se dvakrát blýskla stříbrná olympijská 
medailistka Isabell Werth (GER) s Weihegold. 
Ta si v úloze Grand Prix vyjela 83,949 % a za 
freestyle dostala neuvěřitelných 90.090 %. 

Pony-games Cup zažil 
úspěšný premiérový ročník

Seriál Pony-games Cup 2016 odstarto-
val v březnu při Jezdeckém festivalu v Lysé 
nad Labem a přes devět rámcových kol do-
spěl k fi nále. To hostily během posledního 
říjnového víkendu Zduchovice. V rozhodují-
cím turnaji nastoupilo deset týmů. V katego-
rii do 18 let zvítězil červený tým z Trojanovic 
a celoroční bodování ovládli členové týmu 
Rpety – Mělník. Na dalších příčkách skonči-
ly celky Trojanovic a Stáje NaPoli. Ve fi nále 
seriálu do 12 let se nejvíce dařilo jezdcům 
Stáje NaPoli. V celoročním bodování ovšem 
nenašli přemožitele členové trojanovic-
ké ekipy. Dělené druhé místo patřilo druž-
stvům Rpety – Mělník a Stáje NaPoli.

Parkurový SP vede po 
čtyřech kolech Duguet

Série Světového poháru Západoevrop-
ské ligy FEI má za sebou čtyři kola. První zá-
vod v norském Oslu vyhrál 16. října trochu 
nečekaně Ital Alberto Zorzi s Fair Light Van 
T Heike. O týden později si v Helsinkách nej-
vyšší bodový příděl připsal Romain Dugu-
et (SUI) v sedle Quoridy de Treho. Třetí mí-
tink se konal v Lyonu, kde se z prvního místa 
v soutěži SP radoval Němec Daniel Deusser 
s Equitou Van T Zorgvliet. Prozatím poslední 
Světový pohár se jel 13. listopadu ve Veroně, 
a jeho překvapivým vítězem se stal Egypťan 
Abdel Said na Hope van Scherpen Donder. 
Ve vedení průběžného bodování ligy se po 
čtyřech mítincích drží švýcarský jezdec Ro-
main Duguet. 

Zimní Jezdecký pohár 2017
Čtvrtý ročník seriálu Zimní Jezdecký po-

hár nabídne před velkým fi nále při Jezdec-
kém festivalu v  Lysé nad Labem celkem 8 
kvalifi kačních závodů – 4 ve spřežení a  4 
v  parkurovém skákání. Vozatajové budou 
sbírat body v Hradištku u Sadské (28. 1.), ve 
Slatiňanech (11. 2.), v Brně (25. 2.) a ve Zdu-
chovicích (12. 3.). Skokané budou mít dvě 
kola v Hradištku (4. a 18. 2.), jedno v Královi-
cích (4. 3.) a ve Zduchovicích (11. 3.). Jezdecký 
festival v Lysé se bude konat od 22. do 26. 3. 
2017. Více na www.jezdeckypohar.cz.
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Isabell Werth. Foto FEI / Pierre Costabadie

Češi na MS v Lion d´Angers. Foto Šárka Charvátová

Česká výprava v Zakrzówě. Foto Hana Mikulecká

Romain Duguet. Foto FEI / Satu Pirinen

Abdel Said. Foto FEI / Stefano Secchi

Finálové boje o Pony-games Cup 2016. Foto Jiří Zerzoň


